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Notulen Algemene Wijkvergadering Stichting Wijkplatform Snel 

& Polanen Waterrijk 
 

15 december 2015 
Zalencentrum “Het Baken” Benelux 3 
Aanvang 20.00 uur 
 

Aanwezigen: 
Gerard van der Lit   Voorzitter 
Heidi den Hartigh   Secretaris 
Albert Snippe    Penningmeester 
Frank Everaardt    Communicatie en Social Media 
Martin.J. Schreurs   Wijkwethouder  gem. Woerden 
Jacqueline Scheenstra   Gem. Woerden 
Ulla van der Lit    Wijkbewoner 
Hr en mevr. W.D. de Graaf  Voorzitter Bewonerscomité Leefbaar  
      Cattenbroek 
Marko van Rooij    Beheerder Facebook 
Quitama Everaardt   Wijkbewoner 
Ruud Hageman    Wijkagent 
Saskia van Megen   Wijkbewoner/D66 raadslid   
Jelmer Vierstra    Progressief Woerden   
Jopie van der Werf   Wijkbewoner 
Pauline van der Staaij   Groenbeheerder Gemeente Woerden 
Leo Naaborg    Wijkbewoner 
Frank Berghuijs    Voorzitter VVE Inarihof 
Rianne Vrolijk    Fractie-assistent Sterk Woerden 
Dora van Dijk    Wijkbewoner 
Martin Tabak    Wijkbewoner 
René Rietveld    Wijkbewoner 
Florian van Hout    VVD Woerden 

 
 

1 - Opening en welkom door de voorzitter: 
de voorzitter heet iedereen welkom en stelt een voorstel rondje voor. Daarnaast 
vraagt hij iedereen om de presentielijst te tekenen. 
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2 -  Vaststellen agenda: 
De wijkagent zal verplaatst worden na agendapunt 3. 
 
3 -  Notulen van de vorige vergadering: 
naar aanleiding van: 

 Zijn de verkeersborden bij de Margrietschool geplaatst? Jacqueline 
Scheenstra weet dit niet. Komt terug op de actielijst. 

 Man met gat in hoofd. Alles werkt. Gerard van der Lit is in het huisje 
geweest en er ook op. Als je in het water kijkt zie je een plantje. Het 
Hoog Heemraadschap is ingeschakeld omdat het schoonmaken niet 
helpt maar juist erger wordt. Komt binnenkort een persbericht van. Dit 
wordt ook naar het secretariaat gestuurd. Het plantje zorgt er voor dat 
het systeem vast loopt. 

 Schuin parkeren op het winkelcentrum: Marko heeft de Gemeente 
gebeld maar die vinden schuin parkeren geen goed idee omdat het te 
veel plaatsen kost. 

 Veluwemeer: Hoge snelheid en veel bouw verkeer eist z'n tol van de 
weg. Dit duurt nog de komende 4 jaar. Er is een gesprek geweest met 
de Gemeente (Maarten van Baarn) de uitkomst daarvan is een plan 
om optisch iets met de weg te doen, door middel van belijningen. Het 
nadeel is dat die glad zijn. Met deze belijningen lijkt het of er sprake is 
van een versmalling in de hoop dat men snelheid mindert. Het idee ligt 
nu bij projectplan en begin volgend jaar zal blijken of het plan 
gerealiseerd kan worden, met name qua budget. 

 Hek boekentuin: De Wethouder had toegezegd medio oktober te 
komen met een plan waarin ook sprake zou zijn van een hek. maar 
heeft dit nu verschoven naar medio maart 2016. Er wordt specifiek 
iemand aangetrokken om het hondenbeleid handen en voeten te 
geven. 

 Tijdens de koffieochtend in oktober was er erwtensoep, was een groot 
succes, Jumbo wordt wederom bedankt voor het sponseren daarvan. 

 Vraag over de bouwvergunning van Villa Berlage want die was al 
eerder afgegeven zo bestaat het vermoeden. 

 Afvalinzameling. Vandaag of morgen ontvangt iedereen een brief over 
dit onderwerp. Alle ondergrondse containers gaan weg. Maar per 
locatie wordt gekeken of dit de meest verstandige keuze is. ongeveer 
62 plekken moeten nader bekeken worden en komen evt. voor 
maatwerk in aanmerking. De brief is de aanvang van het beleid en niet 
de afronding. Indien bewoners ondergrondse containers hebben en 
nog geen brief hebben ontvangen dan kunnen zij contact opnemen 
met Pauline van der Staaij. 
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 Cora van Dijk geeft aan zodra een container aan de kant van de weg 
staat dat een ieder daar een vuilniszak in mag gooien. Dat stond in de 
eerste brief, dan zou dat ook verandert moet worden. 

 

 Hondenuitrenbeleid onduidelijk is of de boa's ook volgens jaar 
handhaven. 

 Ontwikkelingen Snellerpoort/Steinhagense weg: 
Eerste tekeningen zouden gedeeld worden zei Wethouder 
 Schreurs. In het AD stond  een stukje met commentaar van 
 Wethouder Margot Stolk: eerst de wijk bouwen en dan de weg 
 aanleggen en die weg moet bekostigt worden door verkoop van de 
 grond. Gerard van der Lit vraagt wat de aanwezige daarvan vinden. 
 Is de volgorde juist? want wanneer is dan bekent of en wanneer 
 omlegging van de weg aan de orde is. Jammer dat Wethouder 
 Schreurs nog niet binnen is want dan had hij commentaar kunnen 
 geven. Pauline van der Staaij neemt het punt nu mee. 

 Situatie Steinhagenseweg: Er zitten 2 kanten aan het verhaal. s 
‘Morgens staat de weg volledig vast. Dit lost wel het omrijd verkeer 
vanaf de A2 op. Zodra ze 1 keer vast staan bedenken ze zich wel 
om nog een keer deze route te nemen. Het fietspad en met name 
het aantal keer dat het fietspad de weg kruist is een groot probleem.  

 Bewoners hebben aangegeven daarover mee te willen denken en 
 hebben als voorstel gegeven om de verkoop prijs te verhogen en 
 daarvan de financiering te regelen. Is het mogelijk om een beroep 
 te doen op de algemene middelen? Geen idee maar dat is ook niet   
 aan het wijkplatform. Wordt er goed bovenop gezeten of worden er 
·nu plannen uitgewerkt die we eigenlijk niet willen en er geen 
 invloed op hebben. Gerard van der Lit geeft aan dat er bovenop 
 wordt gezeten en wordt ook met grote regelmaat met de wethouder 
 besproken. Belangrijk is dat argumenten er toe doen. Belangrijk is 
 om invloed laten gelden zeker op het moment dat er keuzes 
 worden voorgelegd.  

 Vluchtelingenbeleid: Wordt morgen (16 dec.2015) in de Raad een 
debat over gevoerd. 

 Jeugd: Inge van dijk heeft contact met een clubje jongeren die 
overlast geeft. Bij klachten geef dit door aan het Wijk platform. 

 Bij de Kerstlunch waren 75 aanwezigen. 
De voorzitter bedankt de secretatis voor de notulen 
 

12 - Mededelingen van de wijkagent: 
Woning inbraak en staatroven nemen toe - 1 woninginbraak in onze wijk. 
Momenteel zijn er in Schilderswijk meer klachten.  
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Overleg met Boa's over parkeer problemen, de Gemeente pakt dit op. 
Gaat met name over dubbel parkeren e.d. omdat parkeervereisten niet altijd 
helder zijn. Is in verschillende wijken ook verschillend. 
Nieuwe WhatsApp groep er zijn er 2 actief. De eerste ervaringen zijn positief. 
Vuurwerk: Bij hele harde knallen en overdadig melden. Bij verdacht nitraat 
achtige spullen 112 bellen. 
In de wijk staan regelmatig borden verboden voor bouwverkeer die worden 
omgedraaid of er uit gehaald. Wiens actie is dat? Is een actie van de gemeente 
maar is niet rechtsgeldig. Men kan hiervoor bij het KCC (klachten contact 
centrum) terecht. Of ook via de buitenbeter app. kan dit gemeld worden. 
Problemen worden snel opgelost. Ruud heeft een mooie PowerPoint presentatie 
voor het ontwikkelen van een app. Deze komt op de website. 
Fietsen rond de plas gebeurd nog steeds. Boa's moeten hier beter op gaan letten. 
 
8 - Parkeeroverlast Helsinkilaan: 
Een idee is om b.v. een parkeerplek een kenteken te geven. Is creatief maar dit 
is niet een ideale oplossing. Conflicten laden op tussen bewoners en bedrijven. 
De oplossing is niet simpel. Jacqueline Scheenstra stelt voor om een 
info/bewoners avond te regelen om deze problematiek te bespreken. 
 
9 - Steinhagenseweg gevaarlijk of niet? 
SBS6 heeft opnames gemaakt en Gerard van der Lit geïnterviewd. Gaf aan dat 
het te vroeg is omdat er nog aan die weg gewerkt gaat worden. Afgelopen week 
is er weer een incident geweest op de Steinhagenseweg. 
De vraag komt uit de zaal of er nog iets aan gedaan gaat worden. Wethouder 
Schreurs geeft aan dat het statistisch gezien niet aantoonbaar is om in te grijpen. 
Maar is wel zeker ongewenst. In januari 2016 dient er een stuk te zijn hoe met de 
weg om te gaan, fietstunnel, evt. mee financiering door provincie. Inspraak is een 
feit. Volgt in februari 2016. En dan proberen slagen met elkaar te maken. Door 
toekomstige bebouwing is aanpak noodzakelijk 
 
 
10 - Mededelingen Dagelijks bestuur: 
- Werkplan 2016: 
o.a. Wijkfeest datum is gepland in voorjaar. iets met kraampjes, iets voor 
kinderen, en eten, ook de ondernemers betrekken.  
Vereenzaming is ook een onderwerp dat de aandacht heeft. 
- Wijkschouw - zijn we mee bezig datum wordt gepland om dit uit te voeren. 
- Parkeren botenhelling, hier wordt niet altijd wijs mee omgegaan en leidt tot veel 
frustratie.  
- Het wijkplatform is bezig met een enquête over onze wijk - wat is fantastisch in 
de wijk en wat kan beter? Gerard van der Lit is met een enquête bezig en volgt 
z. .s.m. 
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- Nieuw logo Wijkplatform: 
Er gaan 4 logo's door de zaal en iedereen kan aangeven welke men het leukste 
vindt. Het is logo 4 geworden. 
-  Data en vergaderlocatie 2016 komen in de Snelpost te staan. Locatie de 
Pretfabriek. 
 
11. Mededelingen vanuit de gemeente: 
- Ontwikkelingen Snellerpoort 
Nog geen tijdspad bekent, eerst met de Raad over hebben 
- Ontwikkelingen Steinhagenseweg: Gerard van der Lit leest voor uit 
krantenartikel uit het AD met commentaar van Margot Stolk. De volgorde is 
anders afgesproken. Wethouder Schreurs kan zich niet vinden in de uitspraken 
van Wethouder Stolk. Eerst kijken hoe de weg eruit gaat zien en dan pas de 
bebouwing regelen. 
- Ontwikkelingen recreatieplas: Programma van eisen is gereed, inschrijvingen 
hebben plaats gevonden zijn er momenteel 8 waar nog geen check op is 
geweest. In januari vindt de selectie plaats.  
- Ontwikkeling en voortgang eiland IV: 
Vanmorgen kenbaar gemaakt fase 1; 19 van de 20 gereserveerd. De verkoop 
van fase 2 gaat beginnen op 23 januari daar is een informatieavond voor 
geregeld . 3e Fase volgt nog. Wordt eerst geselecteerd op Woerdenaren en 
daarna mogen externen ook in schrijven. 
- Ontwikkelingen project Berlage: 
Gisteren is acte gepasseerd. De financiële afwikkeling is ook in orde. 70% Is 
verkocht er gaat dus gebouwd worden. Gewijzigde plannen was ook in 
bouwvergunning opgenomen indien maatvoering niet is gewijzigd dan kan de 
huidige vergunning gebruikt worden. 
- input  uit het sociaal domein: 
Gebiedsgericht werken komt fysiek en sociaal bij elkaar contact met 
welzijnsconsulent, etc. zorgt voor input om te bekijken welke onderwerpen in het 
gebied ingezet moet worden. B.v. eenzaamheid is een groot probleem niet alleen 
voor ouderen maar ook voor jongere gezinnen die van buiten Woerden komen. 
De sociale samenhang kan ook beter, hang aan elkaar. Gerard van der Lit geeft 
aan dat het wijkplatform hiermee mee aan de slag gaat.  
- Jacqueline Scheenstra vult aan dat elkaar ontmoeten belangrijk is. B.v. kijken of 
er een link mogelijk is om contacten tot stand te brengen tussen deze groepen. 
volgende keer komt de welzijnsconsulent langs op de vergadering. Jacqueline 
geeft aan dat een thema avond voor dat onderwerp wellicht een goed idee is. 
- overzicht over Woerdenwijzer. geen uitschieters. onderzoek en de aanvragen 
laat Jacqueline achter. 
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- Grijs/groen/blauw: meerjaren onderhouds programma voor heel Woerden. alle 
knelpunten in de buurten worden in kaart gebracht. Worden ingepland over de 
komende 4 jaar wanneer zij worden uitgevoerd. En combinaties om zo veel 
mogelijk samen op te pakken.in Snel en Polanen en waterrijk.  
Er zijn geen grote ingrepen op groen. 
- Glasvezel geen plannen voor de wijk. Eiland iv is deel glasvezel aangelegd. 
vanuit station kan wel uitgerold worden maar moet nog wel ingericht worden. 
 
13 -  Activiteiten: 
- Frans Gottmer is de afgelopen periode als coördinator bezig geweest, maar 
gaat er mee stoppen. Dus is er nu een vacature voor de positie van coördinator. 
Het verzoek aan de aanwezigen om mee te denken over een geschikte 
kandidaat.  
 

13.1 Jeugd - geen mededelingen. 
13.2 Senioren - geen mededelingen 
13.3 Digitale communicatie met de wijk - Frank Everaardt geeft aan altijd 
op zoek te zijn naar nieuw nieuws ook naar de Gemeente. Geef het door 
dan komt het op de site. zoals Bergen buurt hebben een nieuwe app en al 
100 deelnemers.  

 13.4 Verkeer en Leefklimaat - geen mededelingen. 
 
14 -  Rondvraag: 
- Jacqueline Scheenstra de mailadressen van de gebiedsteams worden 
doorgestuurd. Ook naar de site verwijzen. 
- Lage opkomst, hoe komt dat? Heeft ook met name met de onderwerpen te 
maken. 
- Wanneer worden de dode bomen vervangen in de wijk? Tegenover bouwkavel 
Berlage. Wordt contact over opgenomen. 
- Maaien in het natte seizoen veroorzaakt grasklompen en gladheid op de 
fietspadden. Heeft met bestekken te maken en huidig contract met aannemer. Dit 
verloopt volgend jaar en worden een groot aantal aanpassingen gedaan. 
- Wat is de status van het onderbord bij winkelcentrum La Fontaineplein? 
- inmiddels helder dat het bord niet gaat komen bij winkelcentrum. 
- Vuilnisbakken rond de plas wederom gevraagd aan Margot Stolk. evt. sponsors 
voor. Aanschaf is geen probleem maar het legen daarvan. Er wordt nog gekeken 
naar een oplossing hiervoor.  
 
15 - Sluiting: 
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn komst en constructieve inbreng en 
wenst iedereen mooie feestdagen. 
     


